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zam; no alto do auditório espiritual há 
aparelhos que recolhem a energia de 
Amor vinda do Alto e transformam em 
energia de cura conforme a necessida-
de de cada um; essa energia vem de 
Jesus e é canalizada para ser absorvi-
da por cada irmão que busca auxílio.

Durante Preces e Irradiações espíritos 
especializados anotam as rogativas de 
cada um e conforme a fé e o mere-
cimento são encaminhadas as Esferas 
Superiores e a resposta retorna, isto 
em alguns segundos de vosso tempo 
terrestre. Ainda durante o período de 
Preces e Irradiações é feita a ozoni-
zação e ionização das formas-pensa-
mento e das energias negativas dos 
encarnados presentes.

Logo mais durante a Palestra, os espí-
ritos protetores de cada um presente 
ao auditório se posicionam ao lado e 
inspiram seus pupilos à atenção, ob-
servância e assimilação dos ensina-
mentos da Palestra, ajudando aqueles 
que estão em maiores dificuldades 
antes de se encaminharem ao passe; 
também juntam-se as energias da câ-
mara de passes com as da espirituali-
dade superior beneficiando a todos no 
salão; é uma visão muito bela; gotas 
de luz partem na posição onde fica a 
parede com o quadro branco na nave 
da Palestra e se esparge por todo o 
salão; num primeiro momento forma 
uma nuvem de luz densa e então cai 
como “pétalas” de luz potencializa-
da e é absorvida pelo centro de força 
coronário e pelas narinas dos irmãos 
encarnados.
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Estamos divulgando duas psicogra-
fias recebidas na mesa mediúnica no 
Dia do Trabalhador em 15/07/2005 e 
21/03/2008 alertando para a impor-
tância do assistido passar no auditório 
antes de receber o passe.

Muitas pessoas, que estão aguardando 
o passe, desconhecem que o benefício 
de recebimento de energia começa já 
no auditório, sendo concluído na câ-
mara de passes.

Por isso, sugerimos que a primeira par-
te do passe, que é reservado às crian-
ças, continue sendo exclusivamente 
para o atendimento delas.

Não se apresse a deixar o auditório, 
uma vez que quanto mais estiver sin-
tonizado com o Plano Espiritual, maior 
proveito terá.

Abaixo, as psicografias recebidas: 

DIA DO TRABALHADOR - 15/07/2005

Caros Irmãos

Gostaríamos de lhes proporcionar uma 
pequena idéia espiritual panorâmica 
do auditório desta Casa, as palavras 
grifadas e os limites cerebrais e mne-
mônicos dos médiuns não permitem 
uma fidelidade à realidade.  

O auditório na contra-parte espiritual 
é cerca de 3 vezes maior que o atual, 
possui um mezanino na parte superior 
em forma oval. Em cada assento no 
salão físico há outro no plano espiri-
tual com recursos técnicos, em linhas 
gerais, que cooperam no sentido de 
harmonizar os encarnados que os utili-

Sintonia com o Plano Espiritual
Esperamos ter dado, mesmo que de 
maneira muito superficial, uma idéia 
de como se desenrolam os trabalhos 
no Auditório.

Muita Paz a todos. Um amigo.

PsIcOgRAfIA ReceBIDA nA 3a sexTA-
feIRA - 21/03/2008

Neste auditório – carinhosamente 
chamado por alguns de salão – há no 
teto, que não possui a mesma altura 
física, na parte espiritual um cone que 
se abre e desce por ele uma variação 
do Fluído Cósmico Universal carrega-
do de energias de Amor Puro, vindo 
da Alta Esfera do Planeta e por auto-
matismo desce pelo centro coronário 
e frontal de todos que ali estão sinto-
nizados com o Alto, esta energia pura, 
curadora e de alto potencial beneficia 
todos os centros de força, corpo peris-
piritual, duplo etérico, corpo mental e 
corpo físico. 

Várias pequenas curas são realizadas e 
posteriormente na câmara de passes, 
o trabalho dos técnicos e benfeitores 
espirituais é concluído. 

Por isso, não é necessário a pressa 
para receber o passe e ir embora por-
que quanto mais sintonizado está o 
encarnado, no auditório, com o plano 
Espiritual, mais receberá.

Muita  Paz.
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Nasceu, em 1º de maio de 1880, na 
cidade de Sacramento, Minas Gerais. 
Cresceu e viveu sempre ao lado de seus 
progenitores, Hermógenes Ernesto de 
Araújo e D. Jerônima Pereira Almeida.

Era dotado de grande inteligência e 
senso de responsabilidade, patrimônio 
este conquistado em vidas pretéritas. 
Muito estudioso e dedicado ao ensino, 
começou ainda muito cedo, ministran-
do aulas para seus irmãos e auxiliando 
seus professores do Colégio Miranda, 
lecionando aos seus companheiros de 
escola, os quais tinham grande admi-
ração e respeito pelo seu irrepreensível 
comportamento e extrema dedicação 
aos livros.  Em razão da sua grande 
vontade de saber, alcançou uma exce-
lente formação cultural, nos mais va-
riados campos.

Egresso do Colégio passou a ser guar-
da-livros do escritório comercial do seu 
pai. Aos 22 anos, em janeiro de 1902, 
juntamente com seus antigos profes-
sores, Dr. João Gomes Vieira de Melo, 
Inácio Martins de Melo e com seu cole-
ga José Martins Borges, fundou o “Li-
ceu Sacramento”, instituto de ensino 
primário e secundário, onde lecionava, 
quando necessário, todas as matérias 
do curso.

Concomitantemente participou da fun-
dação do jornal semanal “Gazeta de 
Sacramento”, estreando como jorna-
lista e escrevendo artigos sobre econo-
mia política, direito público, métodos 
educacionais, literatura, filosofia, etc.. 
Colaborou, de igual forma, em outros 
jornais.

Possuía uma inteligência privilegiada e 
largos conhecimentos sobre medicina 
e direito. Dissertava com muita segu-
rança sobre astronomia, filosofia, ma-
temática, ciências físicas e naturais e 
literatura, sem possuir qualquer curso 
superior.

Durante seis anos exerceu o mandato 
de Vereador, beneficiando a popula-
ção de Sacramento com luz, bondes 
elétricos, água encanada e cemitério 
público. Mas a política não era ao que 
Eurípedes aspirava.

Nessa época Eurípedes era fervoroso 
católico, presidente da Conferência de 
São Vicente de Paulo.

autor espír i ta

Eurípedes Barsanulfo
O seu primeiro contato com a Doutri-
na Espírita ocorreu através de parentes 
que pregavam e praticavam o Espiritis-
mo, no Centro Espírita Fé e Amor,  bas-
tante conhecido no povoado de Santa 
Maria e um dos mais antigos daquela 
região.

Observando, em várias sessões, estu-
dou cuidadosamente os fenômenos 
de tiptologia, comunicações de alta 
expressão filosófica e curas maravilho-
sas.

Voltou à sua terra natal trazendo con-
sigo as obras kardequianas, que o le-
varam, em 1905, a converter-se ao 
Espiritismo. Tornou-se, especialmente 
pelo exemplo, o maior propagandista 
da Doutrina Espírita naquela região 
mineira.

Fundou o Grupo Espírita “Esperança 
e Caridade” e foi seu presidente du-
rante doze anos e sete meses. Como 
dependência desse Grupo, surgiu em 
02 de abril de 1907 o “Colégio Allan 
Kardec”, primeiro educandário bra-
sileiro com orientação espírita. Esse 
importante estabelecimento funcionou 
sob sua direção até seu desencarne. 
Nele educou milhares de pobres e ór-
fãos, implantando uma nova metodolo-
gia educacional, oferecendo instrução 
moral e intelectual. Não tinha apenas 
preocupação com o desenvolvimento 
físico, cultural, intelectual e moral da 
criança. Acreditava que, sendo a crian-
ça um espírito eterno, imortal, e tendo 
vivido antes, a educação devia pro-
mover a recordação da aprendizagem 
anterior, já feita, fazendo despertar as 
suas virtudes, a centelha divina que 
cada um traz dentro de si. Ensinava, 
todas as quartas-feiras, sobre o Evan-
gelho de Jesus, sempre incentivando 
os alunos ao amor e caridade.

Era dotado de diversas faculdades 
mediúnicas, sendo médium curador, 
receitista, auditivo, vidente, intuitivo, 
psicofônico e psicógrafo.

Manteve durante quinze anos uma 
farmácia, na qual os pobres não pre-
cisavam pagar pelo preparo de suas 
receitas.

Foi a encarnação do verdadeiro espí-
rita. Como fiel discípulo de Jesus, al-
cançava o consolo e o amparo a todos 

que o procuravam, dispensando a to-
dos o mesmo amor e acolhimento. Nas 
poucas horas de folga, saía para os ar-
rabaldes da cidade para visitar os do-
entes e ao mesmo tempo ia pregando a 
boa doutrina do amor ao próximo.

Eurípedes Barsanulfo, executou em Sa-
cramento um trabalho de fé e carida-
de gigantesco. As farmácias, o Colégio 
Allan Kardec e o Grupo Esperança e 
Caridade foram apenas algumas obras 
deste homem, que foi chamado de “O 
Apóstolo do Triângulo Mineiro”.

Desencarnou em 1º de novembro de 
1918, aos 38 anos, vítima da gripe es-
panhola. A cidade de Sacramento, em 
verdadeira romaria, acompanhou- lhe o 
corpo material até a sepultura, sentin-
do que Eurípedes ressurgia para uma 
vida mais elevada e mais sublime. Sua 
obra continua viva até hoje.

ALgumAs OBRAs PuBLIcADAs: 

• A grande espera - Corina Novelino 
(autora), pelo espírito de Eurípedes 
Barsnulfo;

• Páginas elucidativas - Divaldo Pereira 
Franco (autor), pelos espíritos de Eu-
rípedes Barsanulfo e Amália Franco; 

• Assistência fraterna - Alzira Bessa 
(autora), pelo espírito de Eurípedes 
Barsanulfo;

• O Livro dos fluidos - João Berbel (au-
tor), pelo espírito de Eurípedes Bar-
sanulfo;

• fitoterapia do Além - João Berbel (au-
tor), pelo espírito de Eurípedes Bar-
sanulfo;

• Brasil 2000 - Anita Godoy (autora), 
pelo espírito de Eurípedes Barsanul-
fo;

• Revelações - Anita Godoy (autora), pelo 
espírito de Eurípedes Barsanulfo;

• Ontem, Hoje, Amanhã e sempre... - 
João Berbel, pelo espírito de Eurípe-
des Barsanulfo;

• cantando nas estrelas - Lidice Lima 
(autora), pelos espíritos de Gonza-
guez Júnior e Eurípedes Barsanulfo, 

• sentimento: a força do espírito - Al-
zira Bessa França e Luciano Sivieri 
Varanda (autores), pelo espírito de 
Eurípedes Barsanulfo.
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atendimento especial izado

evangelizaçãoeducação mediúnica

encontros preparatórios 
para a educação 
mediúnica 2009

As inscrições para os Encontros Prepa-
ratórios de 25/10 e 29/11 - pré-requi-
sitos para ingresso no curso regular de 
Educação Mediúnica em 2009 -  foram 
prorrogadas até o dia  24 de outubro 
de 2008.

InscRIÇÕes:

Local: Sala 204

Dias e horários: 

• 4as feiras - das 18h30 às 21h

• 5as feiras - das 14h30 às 16h30

• 6as feiras - das 18h30 às 21h

• Sábados - das 16h às 19h

Atenção: obrigatória a apresentação 
de Orientação mediúnica espiritual

Novo dia para o
atendimento especializado

Atendendo antiga reivindicação de muitos assistidos, que não podiam se deslocar até a SBEBM nos dias disponíveis para rece-
berem o atendimento presente, estamos disponibilizando um novo dia de atendimentos especializados.
Este novo dia será aos sábados pela manhã. Está programado para 30 de agosto de 2008 o início das atividades. 
O  início dos atendimentos se dará às 10h, devendo o assistido comparecer às 09h30. O horário para o atendimento à distância 
será das 10h30 às 11h. Oportunamente poderão ocorrer ajustes nestes horários dependendo do fluxo de assistidos.

O  Que  É  O  ATenDImenTO  esPecIALIZADO?
O Atendimento Especializado é um trabalho de canalização de energias, hauridas nos Planos Maiores da Espiritualidade, para 
beneficiar o corpo físico e espiritual, restabelecendo assim o equilíbrio psico-bio-físico-espiritual.

DAs  nORmAs  DO  ATenDImenTO  esPecIALIZADO
O ATENDIMENTO AO ASSISTIDO SEM ORIENTAÇÃO MEDIÚNICA ESPIRITUAL
1) Em casos excepcionais, ou seja, quando o Assistido não portar a papeleta com os tickets, deverá ser avaliado cada caso com 
atenção e bom senso, decidindo pela oportunidade do atendimento ou, ainda, pelo passe, a ser ministrado na sala de apoio; em 
caso de dúvida ou requerendo o caso maiores cuidados, deverá encaminhar o Assistido ao Dirigente-Geral, que, então, decidirá 
a respeito do procedimento a ser utilizado.
2) O Assistido que não portar a papeleta será atendido uma única vez, devendo, portanto, sugerir a ele que procure o recurso da 
Orientação Mediúnica Espiritual, a fim de que receba o que realmente necessita, com preparação adequada.

CoNCurso
Mascote da Evagelização
A Sociedade Beneficente Espírita 
Bezerra de Menezes convida a 
todos os freqüentadores a parti-
ciparem do concurso de desenho 
para a escolha do Mascote da 
Evangelização.
O objetivo do concurso é encan-
tar as crianças e despertar maior 
interesse entre os novos freqüen-
tadores.
O regulamento e a ficha de inscri-
ção encontram-se disponíveis na 
secretaria e nos murais da socie-
dade.
As inscrições deverão ser feitas na 
secretaria.
O prazo final de entrega dos dese-
nhos é 15/09/2008.
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Em Novembro de 2008 teremos elei-
ções em nossa Sociedade para a esco-
lha de novos membros do cOnseLHO  
DeLIBeRATIVO.

Os irmãos que compõem este Con-
selho têm, pelo Estatuto Social, atri-
buições como: zelar pelas finalidades 
da Sociedade, decidir propostas de 
modificações dos Estatutos, eleger o 
Diretor-Presidente e Vice-Diretor do 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 
bem como os Diretores e Vices dos 
Departamentos e os Coordenadores 
dos Setores.
Quem pode votar? Todos que são só-
cios efetivos da Casa há mais de três 
anos e estão com as mensalidades em 
dia.
No prazo devido será divulgada, nos 
murais da Sociedade, a relação dos 
candidatos bem como data, hora e lo-
cal da votação.

ELEIÇÕES Grupo da Boa Idade

O Grupo da Boa Idade se caracteriza pela alegria,disposição,afetividade e busca 
constante de conhecimento e evolução por seus integrantes. Participam pes-
soas a partir dos 60 anos encaminhadas por orientação ou, simplesmente, por 
convite e indicação. Todos são bem-vindos!

O objetivo maior desse trabalho é conscientizar seus integrantes da sua impor-
tância no grupo familiar e social valorizando, justamente, a sua bagagem de 
vida interior e esclarecendo sob ótica espírita o compromisso que temos frente 
à evolução moral enquanto encarnados. Resgatando, amando-se primeiramen-
te, perdoando, aceitando e respeitando nosso próximo mais próximo que é o 
familiar.

É um trabalho que prima, essencialmente, pelo fortalecimento da auto-estima 
de seus integrantes. Através de uma abordagem interativa (técnicas de dinâ-
mica de grupo) todos os temas comuns a terceira idade são vivenciados  sob 
orientação de uma equipe multidisciplinar (geriatra, cardiologista, psicóloga, 
enfermeira, mestre em educação, terapeuta ocupacional, professora de artes 
e demais “especialistas no amor ao próximo”) que atendem e interagem no 
processo.

Ao final de cada encontro é servido um chá com biscoitos onde acontece nosso 
momento artístico, pois algumas integrantes cantam e o grupo acompanha, ou 
seja, a alegria de viver e conviver é partilhada, comemorando assim o presente 
que é a nossa encarnação, com alegria e gratidão! 

nesse mês de setembro teremos toda programação voltada à terceira 
idade já que estamos em comemoração ao mÊs DO IDOsO. Teremos 
a cada quarta-feira desde a apresentação de um filme, dinâmicas 
específicas, arte terapia e na última semana todas as palestras da 
casa serão voltadas para assuntos relacionados a Boa Idade, apre-
sentadas pelos integrantes da equipe que coordenam os trabalhos 
e convidados que atuam em nossa casa pertencentes a essa faixa 
etária.

Para nossa equipe é um mês de festividades encerrando com um chá comemo-
rativo e de grande confraternização na última quarta-feira pós palestra. Confira 
na programação das palestras do mês os assuntos que estão programados.

Nosso trabalho acontece nas quartas-feiras das 14h30 às 16h na sala nova 
(fundos bazar), sendo que seus participantes podem receber das 14h às 14h30 
os benefícios da fluidoterapia antes do trabalho na sala do passe.

Os interessados em conhecer e/ou participar dos nossos encontros já são BEM-
VINDOS!

“A maturidade não tem nada que ver com suas experiências de vida. Tem que 
ver com a sua jornada interior, com sua experiência interior. Quanto mais um 
homem se aprofunda em si mesmo MAIS MADURO ELE É”

boa idade

Participe do Bazar! Anote a programa-
ção dos meses setembro e outubro:

seTemBRO
Quartas-feiras, dia 17.
Sábados, dias 13 e 27.

OuTuBRO
Quartas-feiras, dias 01, 08 e 15.
Sábados, dias 11 e 25.

Venha participar conosco!

Bazar

Solicitamos a doação de:

• ALIMENTOS
• BRINQUEDOS

O Setor de Assistência Social agrade-
ce sua colaboração para que possamos 
continuar atendendo nossos irmãos.

Doações

O ENVELHECIMENTO NÃO ESTÁ NAS RUGAS E NEM 
NA FALTA DE MOVIMENTAÇÃO,MAS NA FALTA DE 

OBJETIVO (Valente MA, Ramazzini,Elaine – O Idoso no Centro Espírita)

rápidas
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ampliação da Casa

Nossa querida Casa, após 91 anos de sua fundação já teve 
suas instalações físicas em vários locais. É uma história 
de crescimento e adaptação constante, de forma a atender 
melhor nossos irmãos. 

Em 1992 foi inaugurada a sede onde hoje são realizados os 
trabalhos de nossa Sociedade. Após 16 anos atendendo à 
comunidade, é hora de uma nova ampliação! A quantidade 
de irmãos que vêm em busca de amparo e luz é cada vez 
maior. Nossas instalações mais uma vez ficaram pequenas 
frente ao grande número de pessoas que hoje frequentam a 
Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes.

Para realizar este trabalho, foi constituída uma comissão, 
com representantes de todos os conselhos, que irá estudar 
e projetar melhorias para a Sociedade, projetando-a para 
o futuro. O primeiro projeto é para a ampliação das intala-
ções físicas da Sociedade, conforme a tabela abaixo.

Diante dessa nova realidade para nossa Casa, pedimos a 
colaboração para que possamos executar este projeto e tra-
zer mais espaço para as atividades da Sociedade. Melho-
rando o atendimento aos nossos irmãos.

Colabore você também, fazendo seu depósito de qualquer 
valor na seguinte conta:

Mãos à Obra!
Ampliação da sociedade Bezerra de Menezes

SETOR ÁREA ATUAL NOVA ÁREA AMPLIAÇÃO

Auditório 400 lugares 1.200 lugares
(mezanino) 650m2

Livraria
Biblioteca
Secretaria

65m2 138m2 73m2

Atend. Especializado
Atend. Fraterno (AF)
Orientação Espiritual

98m2 357m2 257m2

Sanitários 40m2 126m2 86m2

Novas salas multiuso - 06 salas
430m2 430m2

Estacionamento 100 vagas 500 vagas 400 vagas

Estimativa de área a ser construída: 1.496m2

Previsão de início das obras: 1o semestre de 2009

BancO DO BraSIL
aG: 2796-0
cc: 91000-7
cnPJ: 92.957.547/0001-06
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“ como poderei entender se alguém não me ensinar?” Atos dos Apóstolos, 8:31

3º encontro nacional 

Sob a Coordenação da Federação Espírita 
Brasileira (FEB), o 3º Encontro Nacional de 
Coordenadores do ESDE (Estudo Sistemati-
zado da Doutrina Espírita), que se realizou 
de 25 à 27/07/08, em Brasília, congregou 
Representantes de todas as 27 Federativas 
Estaduais.
Durante toda a sexta-feira, 25/07/08, chega-
ram à sede da FEB, em Brasília, caravanas 
dos mais distantes pontos do nosso Brasil 
continental, com Coordenadores e Monitores 
(Facilitadores) do ESDE e do EADE (Estudo 
Aprofundado da Doutrina Espírita), motiva-
dos com imensa alegria pela oportunidade 
da tarefa proposta: avaliar o estágio atual do 
ESDE no Brasil, trocar experiências e propor 
ações para sua dinamização e sustentabili-
dade.
A comitiva gaúcha foi composta pelos con-
vidados da FERGS, Antonio Augusto Cha-
ves do Nascimento (Santo Ângelo), Vera 
Lucia Gonçalves Rodrigues (Porto Alegre), 
Almerinda Terezinha Medeiros de Souza 
(Santa Maria), pela Diretora do Departa-
mento Doutrinário Maria Elisabeth da Silva  
Barbieri e pelo Coordenador do Setor do ESDE  
(FERGS), Vinicius Lima Lousada.
Às 19h, com a presença do presidente da 
FEB Nestor João Masotti, dos Vice-presi-
dentes Altivo Ferreira, José Carlos da Silva e 
sra. Cecília Rocha, também vice-presidente 
da FEB, abriram o evento fazendo uma bre-
ve retrospectiva dos 25 anos de vigência do 
ESDE. Tivemos a presença de irmãs do ex-
terior: Portugal (02 pessoas), Argentina (03 
pessoas), e Paraguai (01 pessoa), já que a 
campanha transpôs fronteiras.
Em seguida, Cecília Rocha comentou da 
entrevista realizada com o Espirito Angel 
Aguarod, sobre o “ ESDE na Visão do Mundo 
Espiritual”, através da mensagem psicogra-
fa pelo dedicado médium Divaldo Pereira  
Franco, e que foi publicada na revista “Re-
formador” de março de 2008, páginas 86 
a 89. Este mesmo Espírito foi o inspirador 
da idéia, através de duas mensagens rece-

de coordenadores do esDe

Nas fotos, de cima para baixo: 1. Comitiva da FERGS em frente a entrada da FEB, com Sr. Antonio Nascimento (Santo Ângelo), Vera Lucia Gonçalves Rodrigues 
(Porto Alegre), Almerinda Teresinha (Santa Maria), Maria Elisabeth Barbieri (Porto Alegre) e Vinícius Lousada (Porto Alegre), não faltando o chimarrão. 2. Momento 
das caravanas divididas em Grupos, fazerem avalições do estágio atual do ESDE no Brasil, troca de experiências e propor ações para sua dinamização e sustenta-
bilidade. 3. Homenagem das Comissões Federativas a vice-presidente da FEB, Sra.Cecília Rocha, grande incentivadora da Campanha Nacional do ESDE.



07

3º encontro nacional de coordenadores do ESDE

bidas pela médium Cecília Rocha, em  
Reuniões de Orientação Espiritual, rea-
lizadas na FERGS, em 1976 e 1977.
Abaixo transcrevemos um pequeno 
trecho da mensagem da revista “Re-
formador” de março 2008: Podemos 
dizer que o trabalho que vem sendo 
desenvolvido na área do Estudo Siste-
matizado da Doutrina Espírita, está de 
acordo com a programação do Plano 
Espiritual?
“Consideremos o Espiritismo na sua 
condição de doutrina educativa, con-
forme o pensamento do preclaro Codi-
ficador, na questão 685- de o Livro dos 
Espíritos... Logo concluímos que o Es-
tudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
constitui o mais eficiente método peda-
gógico para a educação de todos aque-
les que se candidatam à auto-ilumina-
ção. Isto porque, através da instrução 
e do esclarecimento dos aprendizes, 
favorece a educação moral em toda a 
sua profundidade, especialmente pelos 
exemplos oferecidos pelos seus divul-
gadores. Elaborado no Plano Espiritual, 
por nobres educadores desencarnados, 
responsáveis pelo progresso moral das 
criaturas humanas e transferido para a 
Terra, mediante inspiração aos lidado-
res da divulgação do Espiritismo nos 
seus três aspectos, constatamos que 
aplicação dos valores doutrinários, vem 
obedecendo à planificação inicial, sem 
qualquer retoque”.
Na continuidade da tarefa proposta 

para o Congresso, nos reunimos em 
Grupos cada qual representando sua 
Federativa, visando analizar propostas 
e soluções para as dificuldades apre-
sentadas, para o bom funcionamento 
dos estudos (cursos) do ESDE. Entre as 
que se destacaram: a resistência de di-
rigentes e dos Trabalhadores ao estudo 
e a carência de recursos materiais.  
Durante o almoço e os lanches dos in-
tervalos, houve a possibilidade de co-
nhecermos outros abnegados Trabalha-
dores, com suas realidades vivenciadas 
em suas Casas Espíritas, que enfren-
tam muitas dificuldades que nós não 
enfrentamos em nossa amada Casa.
Na tarde de sábado, foi enfocado os se-
guintes tópicos;
• Apresentação do atual Programa do 
ESDE;
• Como organizar cursos de capacitação 
de Coordenador/Facilitador do ESDE;
• Apresentação do Programa do EADE 
(Estudo Aprofundado da Doutrina Es-
pírita);
• A busca da qualidade no ESDE.
Domingo pela manhã, retornamos aos 
Grupos temáticos, onde foram discuti-
das metas para 2013, quando ocorrerá 
o IV Encontro.
Ao final as Comissões Regionais rea-
lizaram homenagem a Cecília Rocha, 
todas com grande emoção, que conta-
giou a todos os presentes, nos trazen-
do a reflexão da responsabilidade que 
temos de estar em tarefa neste Setor, 

com a causa Espírita. Que possamos 
nos encher de motivação com o exem-
plo desta grande incentivadora e nos 
colocarmos com alegria e responsabi-
lidade diante do que nos comprome-
temos de estar em tarefa com Jesus. 
Que o Mestre Jesus abençõe a todos 
nós e com energias renovadas vamos 
perseverar seguindo os passos do Mes-
tre, lembrando que “ CONHECEREIS A 
VERDADE E ELA VOS LIBERTARÁ”- “ 
ESTUDE E VIVA”...
 
             
  

Você também pode consultar a lista 
com os temas e livros das palestras, 
no mural que fica na recepção de nos-
sa Casa. Os livros estão a disposição 
na Video-biblioteca e na Livraria.

TemA DO mÊs De seTemBRO: 
Sede perfeitos. (Capítulo XVII da obra 
“O Evangelho Segundo o Espiritismo” 
de Allan Kardec)

:: 01 a 06 de setembro
O Homem de Bem
• Capítulo XVII da obra “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 

Palestras de Setembro
Conheça os temas das palestras do mês de setembro e da semana do Idoso

- Sede Perfeitos. 

• Homem Integral - Divaldo Pereira 
Franco (Joanna de Ângelis)

:: 08 a 13 de setembro
O que é ser espírita
• Capítulo XVII da obra “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
- Sede Perfeitos.  
• O que é o Espiritismo - Allan Kardec.

:: 15 a 20 de setembro
A Virtude / O Dever
• Capítulo XVII da obra “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
- Sede Perfeitos.  
• Renovando  Atitudes - Hammed

:: 22 a 27 de setembro
semana do Idoso: cuidar do corpo e 
do espírito

• Nunca  desista  da  vida !
• O  espírito  na  velhice.
• Primavera (na vida, matéria-espírito) 

uma  vida  plena  e  feliz.
• Velhice - culpada  ou  inocente ?
• Aproveitar  o tempo de  hoje. Envelhe-

cendo  de  bem  com  a  vida.

palestras
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A paz esteja convosco, meus irmãos!
Sigam o caminho do bem.
Essas frases são incessantemente repe-
tidas para que vós não esqueçais do ca-
minho da espiritualidade para com as 
vossas necessidades, que quase sem-
pre negais ocultados no corpo físico.
As necessidades do espírito são muitas 
e estais nesse planeta para expiar, mas 
não se esqueçam de que não devemos 
cultivar o sofrimento. A culpa atrai for-
ças negativas que aderimos ao nosso 
corpo espiritual e nos conduzem a do-
enças e desequilíbrios.
Não cultivem as trevas, mas se liber-
tem dos processos de culpa para se li-
bertar dos pesados sentimentos que os 
levam ao desequilíbrio. Não se deixem 
levar pelas facilidades que nem sempre 
levam a um bom termo. 
Levem em seus corações o carinho e a 
amizade que podem ser cultivadas nos 
contatos pessoais, na conversação di-
reta e sadia.
Levem a paz em seus corações e distri-
buam na conversação, porque o que sai 
da boca, conduz também vibrações que 
chegam ao coração de quem ouve.
Ouçam com atenção, com sinceridade 
de intenções. Sempre com o objetivo de 
ajudar e não para colher informações a 
serem deformadas e usadas, em outros 
momentos, para ferir e maltratar.
Sejam amáveis também com os infeli-
zes. Esses são os que mais necessitam 
dos nossos sentimentos de doação. São 
irmãos que, muitas vezes, não reconhe-
cemos e até maltratamos com medo de 
represálias. São eles que podem nos 
ensinar a abnegação, a renúncia ao 
nosso conforto pessoal. Podem seguir 
conosco se o aceitamos com amor, se-
guir no caminho que leva a Jesus, ao 
crescimento necessário à libertação de 
cada um.
A tarefa parece inglória, mas não regis-
trais o que acontece no plano espiritu-
al, quando fazem este gesto de carida-
de. A caridade também liberta, quando 
feita por amor e doação. Sigam livres e 
encontrareis a libertação.
De quem muito vos ama e quer vos 
mostrar o caminho da felicidade.
Que assim seja!

Amados irmãos!
A tarefa nos requisita a harmonia e 
serenidade em nossos corações ao re-

Psicografias 
Leia as belas mensagens psicografadas no Dia do Trabalhador.

cebermos aquele que chega à Casa Es-
pírita, que vem em busca de consolo, 
amparo, bem como de sua saúde física 
e espiritual.
Portanto aos seareiros cumpre, em 
consonância com os benfeitores espiri-
tuais, conduzir-se tendo como exemplo 
a moral do Mestre.
O Evangelho é sempre bem-vindo, que 
os ensinamentos de Jesus sejam letra 
viva em nossas atitudes.
escola, hospital, sede do bem e da paz, 
a casa espírita é ponto avançado da es-
piritualidade maior para a renovação da 
Humanidade.
Que cada um cumpra a meta reencar-
natória a que se propôs, com a luz do 
Mestre em vossos corações.
Muita fé e paz.
Amigos Espirituais

Falange de Jesus, irmãos muito ama-
dos, armem-se de coragem, de perseve-
rança, que a esperança renascerá nos 
corações, até os mais endurecidos que 
devem retornar a amar.
Amar a si mesmo, amar ao próximo, 
amar o planeta que são acolhidos por 
misericórdia divina.
Façam cada um a sua parte e as fa-
langes da luz, farão o resto que lhes 
compete.
Confiem no Mestre Jesus.
Que assim seja.

Queridos tarefeiros da Obra do mestre!
Não vos esqueceis dos objetivos que 
nos movem. Não coloqueis vossos inte-
resses à frente do trabalho.
A mediunidade é ferramenta de servi-
ço, ao educá-la cumpre ao trabalhador 
utilizar tal ferramenta da maneira mais 
adequada.
A busca da qualificação, do auto-co-
nhecimento, se faz necessária para ins-
trumentalizar o exercício.
Humildade, fraternidade e fé ...
Que assim seja!
Um Amigo Espiritual

Sentimo-nos impregnados de luz, im-
pregnados de amor nesta tarde em que 
estamos mais uma vez reunidos, encar-
nados e desencarnados nesta seara que 
nos acolhe em nome de Jesus.
As cores que nos envolvem, a luz que 

nos aquece, trazem conforto, tranqüili-
dade, segurança, muita paz.
E é neste contexto, neste recinto físi-
co e espiritual que mais uma vez afir-
mamos e alardeamos a todos que nos 
possam ouvir e levar adiante, sempre, a 
grande verdade: O  AmOR  É  A  ResPOs-
TA  PARA  TuDO.
É o remédio a todos os males; é o abra-
ço dos que se gostam; é o segredo ma-
ravilhoso que cura as mágoas, suaviza 
as querelas, os desafetos; acalma os 
corações; transforma o ódio, o medo, 
renovando-nos; ilumina os pensamen-
tos, vontade e corações de todos aque-
les que realmente desejem modificar-
se, despojando-se do que é mesquinho, 
orgulhoso e egoísta.
No dia em que cada um de nós real-
mente introjetar esta verdade: O AmOR 
É TuDO, contem todas as respostas e 
todas as soluções, a grande mudança 
acontecerá! 
Vamos amar, queridos irmãos, bem 
amar!
Começo e fim! Luz e Paz!
Estejamos em Paz, com Jesus!

Que a Luz e a Paz de Jesus estejam em 
vossos corações.
Luz, paz, palavras profundas que envol-
vem esta Casa de Amor.
Novo momento é chegado. Assim como 
vocês são amparados, são carregados  
no colo por Jesus quando tombam ou 
fraquejam, este mesmo gesto deve ser 
vivenciado para com o irmão do cami-
nho.
Erguer o irmão, ampará-lo, confortá-lo, 
auxiliá-lo em seus passos, é tarefa su-
blime que deve ser vivido.
O Evangelho, queridos, deve estar no 
coração de cada um, transformando 
cada vez mais esta Casa de Amor num 
oásis diante da tempestade que brada 
lá fora.
A luz e a paz são exercícios constantes 
do coração atento às necessidades es-
pirituais deste orbe, criando condições 
para que o trabalho do bem sobrepuje 
o mal e o egoísmo ...
Este chamamento ao exercício é individu-
al, serenando mentes e corações, harmo-
nizando relações com irmãos de tarefa, 
ampliando resultados e conquistando as 
benesses da evolução espiritual.
Um amigo

psicografias


